
Przedmiotowy System Oceniania 

z języka angielskiego w klasie II 

 

        Ocena śródroczna i roczna w klasie drugiej jest oceną opisową, natomiast za 

poszczególne formy pracy stosuje sie skalę oceniania 1-6. 

 

I. Oceniane formy aktywności:  

 Odpowiedź ustna (obejmująca maks. 3 ostatnie tematy) – przynajmniej 1 raz w 

semestrze:  

         a. znajomość słownictwa,  

         b. śpiewanie piosenek,  

         c. czytanie,  

         d. recytowanie wierszyków, rymowanek 

  Sprawdzian -  obejmuje jeden dział, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Uczeń nie otrzymuje poprawionego sprawdzianu. Sprawdzian będzie przechowywany 

w teczce ucznia i możliwy do wglądu. 

 Kartkówki –są zapowiedziane i obejmują materiał z maks. 3 lekcji, 

 Prace domowe – mogą być ocenione za pomocą oceny (większe prace domowe) lub 

znaku „ + ”. Zdobycie pięciu „plusów” jest równoznaczne z otrzymaniem cząstkowej 

oceny bardzo dobrej (5), 

 Aktywność –nagradzana jest podczas lekcji znakiem „ + ”. Za trzy zgromadzone 

„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5). Przez aktywność na lekcji rozumie 

się udzielanie poprawnych odpowiedzi oraz częste zgłaszanie się.  Natomiast w 

sytuacji,  kiedy uczeń unika pracy na lekcji i nie stosuje się do poleceń nauczyciela 

dostaje „ – ”. Za trzy zgromadzone minusy uczeń dostaje ocenę niedostateczną (1). 

 Nieprzygotowanie się do lekcji, brak zadania domowego- uczeń otrzymuje „ – ” za 

nieprzygotowanie się do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń)oraz brak 

zadania domowego. Po każdym pięciokrotnym nieprzygotowaniu się do lekcji lub 

braku zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

II. Zasady poprawiania ocen  

1. Uczeń ma prawo do poprawy jedynie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, kartkówki 

oraz odpowiedzi ustnej w czasie ustalonym wcześniej z nauczycielem, jednak nie później niż 

dwa tygodnie od nieobecności. Nauczyciel decyduje w jaki sposób uczeń ma poprawić 

sprawdzian. Dopuszcza się formę ustną lub pisemną. 

2. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. 

 III. Kryteria oceniania prace pisemnych 

Prace pisemne (kartkówki i sprawdziany) oceniane są według następującej skali:  

 

   100-99% - celujący 

   98-90% - bardzo dobry 

   89-75% - dobry 

   74-50% - dostateczny 



   49-30% - dopuszczający 

   29-0% - niedostateczny 

 

                                                                     Krzysztofa Wrotna 


